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مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خبر داد:
 مشارکت 78 درصدی مشترکین گاز استان 
کرمانشاه به منظور دریافت قبض پیامکی گاز

کرمانشـاه - بـه منظـور حذف 
درراسـتای  و  گاز  کاغـذی  قبـوض 
کمـک بـه محیـط زیسـت، تاکنـون 
اسـتان  گاز  مشـترکین  درصـد   78
کرمانشـاه بـا مشـارکت در ایـن طرح 

ملـی نسـبت به ارسـال اطالعـات خود اقـدام کـرده اند. بـه گـزارش روابط 
عمومی شـرکت ملی گاز ایران، سـیروس شـهبازی مدیرعامل شـرکت  گاز 
اسـتان کرمانشـاه ضمن بیـان مطلب فوق، افـزود: با توجه به دسـتورالعمل 
ابالغـی شـرکت ملـی گاز ایران مبنی بر حذف قبوض کاغـذی گاز از ابتدای 
آذرمـاه سـال جـاری و در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی شـرکت گاز 
اسـتان و به منظور کمک به محیط زیسـت و خدمات بهینه به مشـترکین، 
تاکنـون اطالعـات 78 درصـد از مشـترکین گاز اسـتان به تعـداد 456300 
مشـترک از 585000  مشـترک گاز اسـتان دریافت شـده است. وی ضمن 
تشـکر و قدردانی از مشـترکینی که تاکنون نسـبت به ارسال اطالعات خود 
اقـدام کـرده انـد از سـایر مشـترکین محتـرم تقاضـا کـرد تا جهـت ثبت و 
تکمیـل اطالعـات خود شـامل کدپسـتی ،شـماره اشـتراک و شـماره تلفن 
همـراه بـا یکـی از روش هـای ذیل نسـبت به ثبـت اطالعات اقـدام  کنند.
1( ارسـال شـماره اشـتراک خود از چپ به راسـت )شماره اشـتراک*1( به 

شـماره پیامک متمرکز 1000194
2( ازطریق وب سـایت شرکت گاز استان کرمانشـاه )http://www.nigc-ksh.ir( گزینه 
خدمـات الکترونیـک وکلیـک برروی آیکـون " ثبت شـماره موبایل و کدپسـتی 

مشـترکین گاز "  و ورود بـه صفحـه دریافت اطالعات مشـترکین.
3( اسـتفاده ازآدرس اینترنتـی صفحـه حذف قبوض کاغـذی گاز به آدرس: 
)http://ghabz.nigc.ir( و ورود بـه صفحه دریافت اطالعات مشـترکین.

این مقام مسـئول یادآور شـد: با اجرای این طرح در اسـتان ضمن کاهش 
هزینـه هـا ی چـاپ و توزیـع قبـوض، کمک قابـل توجهی نیز بـه منظور حفظ 
محیـط زیسـت و کاهـش آلودگـی هـا و نیـز جلوگیـری از قطـع حداقـل 200 
درخـت تنومنـد درطـی سـال صـورت خواهـد گرفـت و بـدون شـک تسـریع 
درانجـام ایـن کار رضایـت قابـل توجه مشـترکین نیز بـه همراه خواهد داشـت.

الیروبی بیش از200 کیلومتر از 
رودخانه های گلستان

گـرگان- مدیرعامل شـرکت آب منطقـه ای گلسـتان از الیروبی بیش از 
200 کیلومتـر از رودخانه های گلسـتان پس از سـیالب سـال جـاری تاکنون 
خبـرداد..  بـه گزارش روابط عمومی شـرکت آب منطقه ای گلسـتان، مهندس 
علـی نظـری اظهار کـرد: در حوضه گرگانـرود تاکنون بیـش از 106 کیلومتر ، 
در حوضـه رودخانـه قره سـو بیـش از 61کیلومتـر ، در حوضـه رودخانه اترک 
نیـز حـدود 23.5 کیلومتـر ودر حوضـه نـکارود و خلیج گرگان نیز حـدود 10 
کیلومترالیروبـی تاکنون انجام شـده اسـت و به طور مسـتمر نیـز این عملیات 
ادامـه دارد.مهنـدس نظـری بـا بیان اینکـه، در حین سـیل نیـز 104 کیلومتر 
از رودخانـه هـا و کانـال ها الیروبی انجام شـد، افـزود: انجـام 21 کیلومتر حفر 
کانـال، 26 کیلومتـر تعویـض کانال ها ، بیـش از 2 کیلومتـر دایک حفاظتی و 
30 متـر لولـه گـذاری از اهـم اقدامات شـرکت آب منطقه ای اسـتان در حین 

سـیل سـال جاری جهـت کنترل آبهای سـطحی )سـیالب( بود.

با حضور شهردار اصفهان در صحن علنی شورا 
صورت گرفت؛

ارائه الیحه بودجه 5 هزار و 912 
میلیارد تومانی سال آینده اصفهان 

به شورای شهر
–مرادیـان:  اصفهـان 
شـهردار اصفهـان بـا حضـور در 
شـورای شـهر اصفهـان الیحـه 
بودجـه 5 هـزار و 912 میلیـارد 
تومانـی شـهر اصفهـان را بـرای 
تصویب به شـورای شـهر تقدیم 
کـرد. به گزارش اداره ارتباطات رسـانه ای شـهرداری اصفهان، قـدرت اله نوروزی 
در یکصـد و دهمیـن جلسـه علنی شـورای شـهر اصفهان بـا ارائه الیحـه بودجه 
سـال 99 شـهرداری اصفهـان، بـا اشـاره بـه اینکه با تـالش مجموعه شـهرداری 
بـه ویـژه در معاونـت برنامه ریزی شـهرداری، تغییر در سـاختار بودجه براسـاس 
ابالغ وزارت کشـور صورت گرفته اسـت، اظهار کرد: بودجه سـال 98 شـهرداری 
اصفهـان در پایـان سـال گذشـته و بـا پیـش بینی تحقـق صددرصـدی تصویب 
شـد و در نیمـه اول امسـال هـم 50 درصـد آن محقـق شـد. وی ادامـه داد: در 
شـش ماهـه دوم تـا کنـون 17 درصـد دیگـر از بودجه امسـال نیز محقق شـد و 
در مجمـوع مـی تـوان گفـت، 67 درصد بودجه سـال جاری محقق شـده اسـت. 
شـهردار اصفهـان با بیـان اینکه تحقق بودجـه مناطق 15 گانه شـهرداری هم به 
75 درصـد رسـیده اسـت و 5 درصد از برنامه عقب هسـتند، گفـت: 58 درصد از 
بودجـه مرکـزی هـم محقق شـده امـا از برنامه عقب اسـت که علـت آن هم این 
اسـت که 200 میلیارد تومان اوراق مشـارکت مازاد بر درآمد بر عهده شـهرداری 
گذاشـته شـد. وی بیـان کـرد: دولـت برای چهـار شـهر در الیحه بودجه امسـال 
هشـت هـزار میلیـارد تومان اوراق مشـارکت در نظـر گرفته بود که ایـن اوراق به 
توسـعه حـرم امام رضـا، حرم حضرت معصومه، حرم شـاهچراغ در شـیراز و حرم 
شـاه عبدالعظیم اختصـاص یافت و مابقی پنج هزار و 500 میلیـارد تومان را بین 

کالنشـهرها و برخی شـهرها توزیـع کرد.

حفر تونل های افقی در سفیددشت
 : حسـینی   – شـهرکرد 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
شـهری چهارمحال و بختیاری گفت: 
شـده  انجـام  بررسـی های  از  بعـد 
مشـخص شـد برای تامن آب در شهر 
سفیددشـت بایـد تونل هـای افقـی حفر شـود و حفر چاه عمودی پاسـخگو 
نیسـت. قـدرت اهلل بیگلـری ، گفـت: بروجـن یکی از شـهرهای این اسـتان 
اسـت کـه همیشـه دچار کمبـود آب بـوده اسـت. مدیرعامل شـرکت آب و 
فاضالب شـهری چهارمحال و بختیاری با اشـاره به اینکه یکی از شـهرهای 
شهرسـتان بروجـن که همـواره در بحث آب شـرب دچار مشـکالتی بوده و 
هسـت، سفیددشـت اسـت، افزود: بعد از بررسـی های انجام شـده مشخص 
شـد بـرای تامـن آب در ایـن شـهر بایـد تونل های افقـی حفر شـود و حفر 
چـاه عمـودی پاسـخگو نیسـت. وی ادامـه داد: کشـاورزان مانـع از حفـر 
چاه هـای افقی در شـهر سفیددشـت بودنـد که با اجـازه دادسـتان در حال 
حاضـر عملیـات حفـر چـاه در حال انجام اسـت تـا بتوانیم منابع آب شـهر 
سفیددشـت را افزایـش دهیـم و در تابسـتان کمبـود آب نداشـته باشـیم.

اخبار ایراناخبار ایران
برنامه های آب و فاضالب آذربایجان شرقی در دهه مبارک فجر؛

11 پروژه آب و فاضالب شهری با هزینه بیش از 352 میلیارد ریال به  بهره برداری می رسد
تبریـز - لیـال پاشـایی : همزمـان با دهه مبـارک فجر 
سـال 98 و  چهـل و یکمین سـالگرد پیروزی شـکوهمند 
انقالب اسـالمی از11 پروژه آب و فاضـالب با هزینه ای بالغ 
بر352 میلیـارد ریال در شـرکت آب و فاضالب آذربایجان 

شـرقی بهره برداری می شـود.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی در 
تشـریح فعالیت هـا و پروژه های قابل افتتـاح و کلنگ زنی در دهه 
مبـارک فجـر امسـال گفـت: در دهه فجر انقالب اسـالمی امسـال 
از چندیـن پـروژه آبرسـانی و فاضـالب در شـهرهای اسـتان بهـره 
بـرداری و یـا کلنـگ زنـی خواهـد شـد . علیرضـا ایمانلو بـه پروژه 
هـا و طـرح هـای آماده افتتاح و بهـره بـرداری در دهه مبارک فجر 
در شهرسـتان تبریز اشـاره کرد وافـزود: بهره برداری از تاسيسـات 
شـبکه فاضـالب تبريـز ) بهـره بـرداری از خـط اصلـي و فرعـی 
فاضـالب محلـه خيابـان انقالب بطـول 23 کیلومتـر و ...( از جمله 
طـرح هایی اسـت کـه در دهه مبارک فجر امسـال در شهرسـتان 
تبریـز بـا هزینـه ای بیـش از 130 میلیـارد ریـال به بهره بـرداری 
مـی رسـد . ایمانلـو بـا اعـالم اینکـه همزمان بـا دهه مبـارک فجر 
از چندین طرح آبرسـانی در شـهرهای مختلف اسـتان کلنگ زنی 
یـا بهـره بـرداری خواهد شـد، افزود: بـا تالش پرسـنل زحمتکش 

شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان شـرقی در دهـه مبـارک فجـر 
مخـزن 5000 مترمکعبـی مراغـه بـا هزینـه ای بالـغ بـر 40000 

میلیـون ریـال کلنگ زنـی می شـود و همچنین بمنظـور افزایش 
تامیـن آب شـهر آبـش احمـد  نیـز یک حلقـه چاه عمیـق حفر و 

تجهیـز و یکبـاب مخـزن 2000 مترمکعبـی بـا هزینـه ای بالغ بر 
4000 میلیئـن ریـال در ایـن شـهر کلنـگ زنی خواهد شـد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی در ادامه 
بـه طـرح هـای قابل بهره بـرداری و کلنگ زنی سـایر شهرسـتانها 
اشـاره کـرد و افزود: بهره بـرداری از طرح آبرسـانی خمارلو از قزیل 
یـول بـه همـراه حفـر و تجهیـز یک حلقـه چاه بـا هزینـه ای بالغ 
بـر 35000 میلیـون ریـال، بهـره بـرداری از حفـر و تجهیـز چـاه 
شـماره 10 بسـتان آبـاد با هزینـه ای بالغ بر 8000 میلیـون ریال، 
بهـره بـرداری از حفـر و تجهیز یک حلقـه چاه به عمـق 200 متر 
صوفیـان بـا هزینـه ای بالغ بـر 12000 ریـال، کلنگ زنـی حفر و 
تجهیـز یـک حلقـه چاه عمیـق ترکمنچـای بـا هزینـه ای بالغ بر 
1500 میلیـون ریـال و همچنیـن بهـره برداری از توسـعه شـبکه 
جمـع آوری فاضـالب بسـتان آبـاد بـا هزینـه ای بالغ بـر 25000 
میلیـون ریـال، بهـره بـرداری از زون اول شـبکه فاضـالب هریس 
بطـول بیـش از 6 کیلومتـر بـا هزینـه ای بالغ بـر 34000 میلیون 
ریـال و بهـره بـرداری از توسـعه شـبکه جمـع آوری فاضـالب اهر 
بطـول 4 کیلومتـر بـا هزینـه ای بالغ بـر 16900 میلیـون ریال از 
جملـه طرح هایی هسـتند که امسـال بهره بـرداری از آنهـا آغار و 

یـا کلنـگ زنی خواهند شـد.

اهـواز - رحمـان محمـدی : مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیره 
شـرکت ملی حفـاری ایران گفت: این شـرکت در همکاری با شـرکت 
پتـرو پارس در توسـعه میدان نفتی فـروزان و میـدان گازی فرزاد  در 

آب هـای خلیج فـارس  مشـارکت می کند.
مهنـدس سـید عبدالـه موسـوی در این ارتبـاط به توانمندی این شـرکت 
در حفـاری چـاه هـای نفتی و گازی در دریا و خشـکی اشـاره کـرد و افزود: این 
شـرکت در مـدت چهار دهه فعالیت، حفاری و تکمیـل 400  حلقه چاه نفت و 
گاز در آب هـای خلیـج فارس از جمله در شـش فاز طرح توسـعه میدان گازی 

پـارس جنوبی را در کارنامـه خود دارد.
وی توافـق ضمنـی میـان دو شـرکت را یـادآور و اظهـار کرد: در راسـتای 
توسـعه فعالیـت هـا و اسـتفاده بهینـه از امکانـات، تجهیـزات و دسـتگاه های 
حفـاری و حضـور فعـال در میادیـن دریایی مدیـران عامل دو شـرکت موافقت 
نمودنـد کـه اسـتفاده حداکثـری از تـوان ملـی حفـاری در زمینـه دکل هـای 
دریایـی و خشـکی و تمامـی خدمات جانبی صـورت پذیـرد و در این زمینه به 

زودی مشـارکت نامـه ای امضـا و مبادلـه گردد.
موسـوی به حضور فعال این شـرکت در حفر چاه های اکتشـافی، توسـعه 

ای / توصیفـی و تعمیـری و تکمیلـی  در دو بخـش جنوبـی و شـمالی میـدان 
نفتـی آزادگان در غـرب کارون در اسـتان خوزسـتان اشـاره داشـت و گفت: در 
تبـادل ایـن مشـارکت نامـه همچنیـن همـکاری و توافق میـان دو شـرکت در 
برنامـه توسـعه این میـدان نیز مطـرح و جنبه اجرایـی به خـود خواهد گرفت.
شـرکت ملـی حفاری ایـران عالوه بـر حفر و تکمیـل چاه های اکتشـافی 
میـدان آزادگان کـه منجـر بـه کشـف ایـن میـدان شـد، تاکنـون بیـش از 80 
حلقـه چـاه توسـعه ای و تکمیلی در بخش هـای جنوبی و شـمالی این میدان 

حفـاری کرده اسـت .

اراک – تهمینـه دباغچـی: براسـاس اعـالم روابـط عمومـی و 
امـور بیـن الملل پتروشـیمی شـازند، سـازمان مدیریـت صنعتی 
بـا هـدف تولید اطالعـات در مـورد بنگاه هـای اقتصادی کشـور و 
شفاف سـازی فضای کسـب وکار، ارائـه تصویری روشـن از جایگاه 
بنگاه هـای اقتصـادی و گروه هـای صنعتـی مختلـف، گسـترش 
رقابـت بین بنگاه هـای اقتصادی کشـور و علمی تر نمـودن فضای 
تصمیم گیـری مدیـران، "رتبـه بنـدی شـرکت های برتـر ایران" 
را  بر اسـاس شـاخص هـای جهانـی برای بیسـت و دومین سـال 
متوالـی انجـام داد و  شـرکت پتروشـیمی شـازند )هلدینـگ( با 
کسـب رتبه 40، جزو 100 شـرکت برتر کشور در سـال 98 شناخته 

است. شـده 

در رتبـه بنـدی سـال جـاری شـرکت هـای برتـر کشـور،  هلدینـگ 
پتروشـیمی شـازند بر اسـاس شـاخص های رتبه بندی نظیر اندازه و رشـد 
شـرکت، سـود آوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار 
بـر مبنای سـال مالی 97 بـا فروش 54،738 میلیارد ریال توانسـت رتبه 40 

را بیـن صد شـرکت برتر کشـور در سـال 98 را کسـب کند.
براسـاس ایـن گـزارش، رتبـه  بندی IMI-100 مشـابه بـا رتبه  بندی 
معتبـر  Fortune 500، با هدف معرفی شـرکت های بـزرگ و برتر ایران، 
هر سـاله فهرسـت های متنوعی ارائه و نشـر می دهد. حضور شـرکت ها در 
ایـن فهرسـت ها، زمینه مناسـبی را بـرای ارتقـای برند ملی و بیـن المللی، 
توسـعه بازار، سـرمایه  گذاری و یافتن شـرکای داخلی و خارجی فراهم می  
آورد. فهرسـت شـرکت های برتر ایران، به دو زبان فارسـی و انگلیسـی تهیه 

مـی شـود و از طریـق سـایت سـازمان مدیریت صنعتـی در شـبکه جهانی 
اینترنـت قـرار می گیـرد. همچنیـن، گزارش های سـاالنه رتبه بندی هـا برای 
وزراتخانه هـای مربـوط، بانک هـا، تشـکل های صنعتـی و اقتصـادی، مراکـز 
علمـی و پژوهشـی، اتـاق هـای مشـترک بازرگانـی ایران و سـایر کشـورها، 
سـفارتخانه ها و شـرکت های خارجـی مایـل بـه همـکاری بـا شـرکت های 

ایرانی ارسـال می شـود.
سـازمان  مدیریت  صنعتی از سـال 1377 رتبه بندی شـرکت های برتر 
ایران را هر سـاله انجام داده و این رتبه بندی با الهام از رسـالت آن سـازمان 
بـا فراهم کردن آمار و اطالعات شـفاف و مفید در مـورد بنگاه های اقتصادی 
کشـور، فضای روشـن تری از کسـب و کار اقتصادی حال حاضر کشـور ارائه 
می دهـد و بـه مدیـران بنگاه های اقتصادی، سیاسـت گذاران و پژوهشـگران، 

یـاری می رسـاند تـا شـناخت و درک دقیق تـری از مقیاس، سـاختار مالی و 
اقتصـادی صنایـع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشـور را  بیابند.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:

ملی حفاری در همکاری با شرکت پترو پارس در  توسعه میادین دریایی فروزان و  فرزاد مشارکت می کند

پتروشیمی شازند جزو 100 شرکت برتر کشور در سال 98 شناخته شد


